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Kliento kodas: ●-201●
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I DALIS. PAGRINDINĖS SĄLYGOS
PASKOLOS DAVĖJAS
Pavadinimas

Įmonės kodas

Capitalia Finance, AB

302718931

Banko SWIFT ir sąskaitos numeris

Adresas

NDEALT2X, LT622140030003704998

Olimpiečių g. 1-46, Vilnius

Atstovas

Telefonas ir elektroninis paštas

●, įgaliotas asmuo

+370 6168 0880, finansavimas@capitalia.com

PASKOLOS GAVĖJAS
Pavadinimas

Įmonės kodas

●

●

Banko SWIFT ir sąskaitos numeris

Adresas

●, ●

●

Atstovas

Telefonas ir elektroninis paštas

●

●

PASKOLA
Paskolos suma

Paskolos terminas

● EUR (● eurų ir ● ct)

● MĖN.

Finansavimo suteikimo mokestis

Palūkanos

● EUR (● eurų ir ● ct)

●% (●) per mėnesį

Specialios sąlygos

●
Paskolos tikslas

●
Kitos sąlygos

●
Papildomos sąlygos

● asmeninis laidavimas
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II DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Sutarties objektas
1.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paskolos davėjas įsipareigoja suteikti Paskolos gavėjui paskolą, o
Paskolos gavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti Paskolą, ją grąžinti, sumokėti
palūkanas ir tinkamai vykdyti kitas Sutartyje nustatytas prievoles. Paskolos gavėjas Paskolos sumą ir palūkanas
moka Sutarties III dalyje nurodytame Mokėjimų grafike nustatyta tvarka.
1.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja, kad visų prievolių pagal Sutartį tinkamas įvykdymas bus užtikrintas Sutarties I
dalyje ir šiame Sutarties punkte nustatytomis sąlygomis. Paskolos gavėjas užtikrina, kad šios Sutarties sudarymo
dieną Paskolos davėjui priimtinas laiduotojas Paskolos davėjui priimtinomis sąlygomis sudarys su Paskolos davėju
laidavimo sutartį, kuria laiduotojas įsipareigos atsakyti Paskolos davėjui, jeigu Paskolos gavėjas neįvykdys visų ar
dalies savo prievolių pagal Sutartį.
1.3. Už naudojimąsi Paskola visą Paskolos laikotarpį (tol, kol Paskola bus grąžinta Paskolos davėjui) Paskolos gavėjas
įsipareigoja mokėti Paskolos davėjui palūkanas, kurios skaičiuojamos už išmokėtą Paskolą nuo dienos (imtinai),
kai Paskolos davėjas Sutartyje nustatyta tvarka išmoka Paskolą ar jos dalį, iki dienos, kai Paskola faktiškai
grąžinama Paskolos davėjui;
1.4. Šalys susitaria, kad Paskolos davėjas turi teisę savo nuožiūra pasirinkti, kokiu eiliškumu, tvarka ir kokias Paskolos
gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemones įvykdyti (išieškoti).
1.5. Paskolos sutartį administruoja, paskolos suteikimui reikalingus dokumentus rengia bei įgyvendina, įsipareigojimų
pagal Sutartį apskaitą ir vykdymo priežiūrą atlieka Paskolos davėjas.
1.6. Už dokumentų, susijusių su paskolos suteikimu, parengimą Paskolos gavėjas sumoka Paskolos davėjui Paskolos
Finansavimo mokestį. Finansavimo mokestis išskaičiuojamas iš Paskolos sumos pervedamos Paskolos gavėjui..
2. Naudojimasis paskola, jos grąžinimas ir kitos sąlygos
2.1. Paskolos davėjas perveda Paskolos sumą į Paskolos gavėjo sąskaitą banke per 3 (tris) darbo dienas nuo šios
Sutarties pasirašymo, tačiau tik tuo atveju, jei yra įvykdytos ir (ar) galioja visos šios išankstinės bet kurios
Paskolos dalies išmokėjimo sąlygos:
2.1.1. Nėra nė vieno 3.3 punkte nustatyto Sutarties nutraukimo pagrindo, neatsižvelgiant į neįvykdytos ar
netinkamai įvykdytos prievolės dydį ir (ar) terminą;
2.1.2. Paskolos gavėjas Sutartyje nustatytomis sąlygomis tinkamai pateikė Paskolos davėjui 1.2 punkte nustatytas
prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemones, taip pat pateikė Paskolos davėjo reikalaujamus
dokumentus, reikalingus Sutarčiai sudaryti;
2.1.3. nėra kitų nenumatytų aplinkybių, kurioms esant Paskolos davėjas gali teigti, kad Paskolos gavėjas negalės
tinkamai vykdyti savo mokėjimo ir kitų ne mokėjimo įsipareigojimų pagal Sutartį ar kitas sutartis,
sudarytas su Paskolos davėju;
2.2. Visi Paskolos gavėjo mokėjimai Paskolos davėjui mokami Paskolos valiuta. Paskolos davėjas turi teisę iš Paskolos
gavėjo gautas lėšas konvertuoti pagal Paskolos davėjo banke galiojantį valiutų kursą.
2.3. Paskolos gavėjui praleidus bet kurio šioje Sutartyje nustatyto mokėjimo terminą, Paskolos davėjas turi teisę
skaičiuoti Paskolos gavėjui 0,25% (dvidešimt penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo
laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną mokėjimo termino praleidimo dieną.
2.4. Bet kokios Paskolos gavėjo pagal šią Sutartį sumokėtos įmokos pirmiausia bus naudojamos sutartinėms
netesyboms padengti, po to – palūkanoms mokėti ir galiausiai – pagrindinei paskolos sumai padengti, pradedant
nuo anksčiau pradelsto mokėjimo.
2.5. Paskolos gavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Paskolos davėjo prašymo pateikti Paskolos davėjui visų
banko sąskaitų išrašus elektroniniu formatu už laikotarpį nuo paskolos gavimo iki prašymo dienos. Sutarties
galiojimo laikotarpiu Paskolos gavėjas įsipareigoja nė vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas informuoti Paskolos
daėją apie naujų banko sąskaitų atidarymą. Taip pat Paskolos gavėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių
dienų po paskolos gavimo pateikti Paskolos davėjui banko banko sąskaitos (-ų) išrašą (-us) kaip įrodymą, jog
paskola panaudota pagal Sutartyje numatytą paskolos tikslą.
2.6. Toliau nurodytus veiksmus Paskolos gavėjas iki pagal šią Sutartį nustatytų įsipareigojimų visiško įvykdymo
momento gali atlikti tik gavęs išankstinį rašytinį Paskolos davėjo sutikimą:
2.6.1. išmontuoti, išnuomoti, nurašyti, parduoti ir/ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims Paskolos gavėjui
priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, taip pat parduoti ar kitaip perleisti savo verslą ar jo dalį,
įmonę ar jos dalį, išnuomoti ar kitaip apriboti savo teises į verslą ar jos dalį, įmonę ar jos dalį;
2.6.2. įkeisti bet kokį Paskolos gavėjui priklausantį turtą, užtikrindamas savo ar kitų asmenų įsipareigojimų
vykdymą, taip pat laiduoti, garantuoti ar pagal kitas sutartis užtikrinti tinkamą trečiųjų asmenų prievolių
įvykdymą;
2.6.3. skolintis iš kitų asmenų pagal kredito, paskolos, veiklos nuomos, finansinio lizingo, išperkamosios nuomos,
faktoringo, kitas sutartis (išskyrus prekinių kreditų (skolos tiekėjams), reikalingų įprastai Paskolos gavėjo
veiklai, gavimą), ar kreiptis į kitus asmenis dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (garantijų,
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laidavimo, įkeitimo ir pan.), kuriomis užtikrinamas Paskolos gavėjo prievolių vykdymas, suteikimo, ar
prisiimti bet kokius įsipareigojimus, kurie turi skolinimosi pobūdį
2.6.4. bet kokia forma skolinti kitiems asmenims, išskyrus prekinių kreditų, reikalingų įprastai Paskolos gavėjo
veiklai vykdyti, suteikimą;
2.6.5. investuoti į ilgalaikį turtą, kitų įmonių akcijas ar kitus vertybinius popierius;
2.6.6. perleisti bet kokia forma savo skolą, teises ar įsipareigojimus ar jų dalį pagal šią Sutartį tretiesiems
asmenims;
2.6.7. priimti ar siūlyti priimti sprendimus Paskolos gavėją reorganizuoti, restruktūrizuoti, likviduoti, pertvarkyti,
parduoti, išnuomoti ar kitaip perleisti įmonę ar jos dalį, sumažinti įstatinį kapitalą, pakeisti Paskolos gavėjo
pavadinimą, bet kokia forma inicijuoti bankroto bylos Paskolos gavėjui iškėlimą.
2.7. Paskolos gavėjas Paskolos davėjo įgaliotam asmeniui suteikia teisę lankytis Paskolos gavėjo patalpose, kuriose
vykdoma Paskolos gavėjo komercinė veikla, reikalauti Paskolos gavėjo turto audito ir dalyvauti jį atliekant, taip
pat imtis kitų veiksmų, kurie gali būti reikalingi Paskolos gavėjo finansinės būklės ir įsipareigojimų vykdymo
kontrolei įgyvendinti;
2.8. Už 2.6, 2.7, punktuose bei jų papunkčiuose nustatytos bet kurios pareigos pažeidimą, taip pat už termino įvykdyti
2.5 punkte nustatytus įsipareigojimus praleidimą daugiau nei 10 (dešimt) dienų, jeigu toks uždelsimas
neištaisomas per 5 (penkias) dienas nuo Paskolos davėjo įspėjimo, Paskolos gavėjas turi sumokėti Paskolos
davėjui 10% (dešimt proc.) nuo Paskolos sumos dydžio sutartines netesybas už kiekvieną pažeidimo atvejį;
2.9. Esamų Paskolos gavėjo paskolų ir garantijų suma yra esminis veiksnys priimant sprendimą dėl paskolos suteikimo
ir palūkanų normos nustatymo, todėl Paskolos gavėjui pažeidus Sutarties II dalies 2.6.2 arba 2.6.3 punktus,
Paskolos davėjas gali vienašališkai padidinti Palūkanas vienu procentu per mėnesį. Naujos Palūkanos
automatiškai įsigalioja nuo tada, kai Paskolos gavėjas pažeidė 2.6.2 arba 2.6.3 punktų taisykles. Paskolos davėjas
persiunčia atnaujintą Mokėjimų grafiką į Paskolos gavėjo juridinį adresą bei elektroninį paštą. Jei Paskolos
gavėjas nenori toliau naudotis Paskola su naujomis Palūkanomis, Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti Paskolą pagal
sutarties II dalies 3.2 punktą.
3. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
3.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja iki visų Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį
tinkamo įvykdymo Paskolos davėjui.
3.2. Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti Paskolą prieš terminą, bet ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių, apie tai raštu
įspėjęs Paskolos davėją prieš 5 (penkias) darbo dienas. Paskolos grąžinimo prieš terminą atveju, Paskolos gavėjas
turi sumokėti palūkanas, mokėtinas už visą to kalendorinio mėnesio, kurį yra grąžinama Paskola, laikotarpį.
3.3. Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Paskolos gavėjo
nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Paskolos davėjo reikalavimo) grąžinti pagrindinę Paskolos
sumą, sumokėti visas pagal Sutartį priklausančias mokėti palūkanas, netesybas ir kitus šioje Sutartyje nurodytus
mokesčius toliau nurodytais atvejais:
3.3.1. Paskolos gavėjas pažeidė bet kurią 2.5, 2.6 punktuose nustatytą pareigą, ir pažeidimo nepašalino per 2.8
punkte nustatytą terminą;
3.3.2. Paskolos gavėjas tinkamai neįvykdo kurios nors savo piniginės prievolės Paskolos davėjui pagal Sutartį
ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas;
3.3.3. Paskolos gavėjas tinkamai neįvykdo kurios nors savo piniginės prievolės pagal kitas sutartis, sudarytas su
Paskolos gavėju ar sutartis, sudarytas su kitomis finansų įstaigomis ar trečiaisiais asmenimis;
3.3.4. Paskolos gavėjas yra likviduojamas ar teismui pateiktas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo
bylos Paskolos gavėjui iškėlimo;
3.3.5. Paskolos gavėjas pateikė klaidingą informaciją ir/arba dokumentus apie savo ūkinę ir finansinę būklę;
3.3.6. šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Paskolos gavėjas per bet kurį kalendorinį mėnesį pažeidžia I dalyje
nurodytus reikalavimus Paskolos gavėjo finansinei būklei;
3.3.7. Paskolos gavėjo sąskaitos areštuojamos ar kitaip apribojama Paskolos gavėjo teisė jomis disponuoti arba
tretieji asmenys pradeda priverstinį išieškojimą iš Paskolos gavėjo turto, taip pat kitais įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatytais pagrindais,
3.3.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios manyti, kad iškilo reali grėsmė Paskolos
gavėjo ūkinei ir finansinei būklei, jo galimybėms laiku grąžinti paskolą ar jos dalį (Paskolos gavėjas dirba
nuostolingai, pablogėja Paskolos gavėjo finansiniai rodikliai, lyginant su finansiniais rodikliais Sutarties
pasirašymo dieną, pagrindiniai Paskolos gavėjo tiekėjai atsisako bendradarbiauti su Paskolos gavėju,
Paskolos gavėjas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, todėl Paskolos gavėjui už tai taikomos
sankcijos (poveikio priemones);
3.3.9. Laiduotojui juridiniam asmeniui (jei Paskolos grąžinimas užtikrintas juridinio asmens laidavimu) iškelta
bankroto ar restruktūrizavimo byla arba laiduotojas yra likviduojamas ir Šalys šioje Sutartyje numatyta
tvarka nesusitarė dėl naujo laidavimo per dvi savaites nuo Paskolos davėjo sužinojimo apie minėtus
juridinius faktus dienos;
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3.3.10. Laiduotojas fizinis asmuo (jei Paskolos grąžinimas užtikrintas fizinio asmens laidavimu) yra miręs ar
paskelbtas dingusiu arba pripažintas neveiksniu ir Šalys šioje Sutartyje numatyta tvarka nesusitarė dėl
naujo laidavimo per dvi savaites nuo Paskolos davėjo sužinojimo apie minėtus juridinius faktus dienos
3.3.11. Paskolos gavėjas naudoja paskolą ne pagal Paskolos Sutartyje įvardintą Paskolos Tikslą.
3.4. Jeigu Paskolos gavėjas neįvykdo ar netinkamai įvykdo savo prievoles pagal šią Sutartį, Paskolos davėjas turi teisę
perduoti tretiesiems asmenims pradelstų mokėjimų išieškojimo iš Paskolos gavėjo teisę, taip pat teisę tvarkyti
Paskolos gavėjo asmens duomenis ir juos skelbti viešai prieinamose duomenų bazėse. Paskolos gavėjui nevykdant
ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Paskolos davėjas turi teisę pavesti tretiesiems
asmenims atlikti skolos išieškojimo iš Paskolos gavėjo veiksmus, o Paskolos gavėjas privalo padengti skolos
išieškojimo išlaidas. Šalys susitaria, kad Paskolos davėjo įgalioti tretieji asmenys pagal savo nustatytus tarifus turi
teisę išieškoti aukščiau nurodytas skolos išieškojimo išlaidas tiesiogiai iš Paskolos gavėjo.
3.5. Paskolos gavėjui laikui nevykdant įsipareigojimų, Paskolos davėjas siunčia įsipareigojimų nevykdymo laiškus. Už
kiekvieną išsiųstą registruotą laišką, Paskolos gavėjui taikomas mokestis, kuris nurodytas Pakskolos davėjo
tinklapyje.
4. Sutarties šalių patvirtinimai
4.1. Pasirašydamos Sutartį, Šalys patvirtina viena kitai ir užtikrina, kad:
4.1.1. Šalis yra teisėtai veikiantis juridinis asmuo, gali verstis ūkine ir finansine veikla, sudaryti Sutartį, prievolių
įvykdymo užtikrinimo sutartis ir vykdyti jomis prisiimtus įsipareigojimus, o Sutartis pasirašyta Šalies
tinkamai įgalioto atstovo ir Šaliai sukuria galiojančias teises ir prievoles;
4.1.2. Sutartis atitinka Šalies interesus ir nenustato nelygių ar vienai kuriai nors Šaliai pranašumą suteikiančių
sąlygų ir Sutarties nuostatos ar bet kuri iš jų neprieštarauja kitų Šaliai galiojančių sutarčių ir / ar teisės aktų,
taip pat ir teismų (arbitražo) sprendimų nuostatoms, gauti visi reikalingi Paskolos gavėjo valdymo organų,
valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai ir sprendimai Sutarčiai ir prievolių įvykdymo užtikrinimo
sutartims sudaryti;
4.2. Paskolos gavėjas papildomai patvirtina ir užtikrina, kad prieš pasirašant Sutartį visos Sutarties sąlygos su juo buvo
aptartos individualiai ir jam paaiškintos, jos yra Paskolos gavėjui aiškios, suprantamos ir priimtinos;
4.3. Paskolos davėjui pateiktuose dokumentuose, nurodyti duomenys yra teisingi ir atspindi tikrąją padėtį, taip pat
Paskolos gavėjui Sutarties pasirašymo momentu nėra pritaikyta jokių areštų ar kitų laikinųjų apsaugos priemonių,
išskyrus tuos įsipareigojimus / apribojimus, kurie yra Šalims žinomi Sutarties pasirašymo dieną pagal Paskolos
gavėjo Paskolos davėjui pateiktus dokumentus.
5. Konfidencialumas
5.1. Visa rašytinė verslo, finansų, analitinė, veiklos rezultatų ir bet kuri kita informacija, bet kokia forma, kuri turi
realią arba potencialią komercinę vertę, kuri nėra žinoma tretiesiems asmenims, ir yra susijusi su Paskolos gavėju
ir jo verslu (toliau vadinama "Konfidenciali informacija "), bus laikoma konfidencialia, perduodant ją Paskolos
davėjui, išskyrus 5.3 punkte aptartą informaciją.
5.2. Paskolos davėjas neatskleis ar kitu būdu nepadarys prieinamos slaptos informacijos, visiškai ar iš dalies jokiai
kitai šaliai, kuri nėra nurodyta šioje Sutartyje, ir informacija nebus naudojama komerciniais tikslais be išankstinio
raštiško Paskolos gavėjo sutikimo, išskyrus 5.3 punkte aptartą informaciją.
5.3. Paskolos gavėjas yra informuotas ir sutinka, kad paskola gali būti patalpinta į tarpusavio skolinimo platformas
siekiant pritraukti investuotojus, pagal Paskolos davėjo sutartis. Pasirašydamas šią sutartį, Paskolos gavėjas
suteikia Paskolos davėjui teisę teikti finansinę informaciją apie paskolą potencialiems investuotojams,
neatskleisdamas Paskolos gavėjo identifikavimo duomenų. Norėdamas atskleisti identifikavimo duomenis
potencialiems investuotojams, Paskolos davėjas privalo gauti Paskolos gavėjo sutikimą.
6. Kitos nuostatos
6.1. Paskolos davėjui bus malonu gauti pasiūlymus iš Paskolos gavėjo, taip pat spręsti bet kokius skundus dėl Paskolos
davėjo veiksmų. Paskolos gavėjas pasiūlymus ar skundus gali teikti el. paštu support@capitalia.com arba
paskambinus telefonu +370 6700 7061. Visi skundai, kuriuos gauna Paskolos davėjas yra išsprendžiami ne ilgiau
kaip per 7 dienas.
6.2. Ši Sutartis sudaryta, aiškinama ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi ginčai ir pretenzijos, kylantys iš
šios Sutarties, jos pažeidimo ar galiojimo, sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus apygardos
teismuose pagal taikytiną teisę.
6.3. Sutarties sąlygos ir visa šalių gauta informacija vykdant Sutartį yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be kitos
Sutarties šalies raštiško sutikimo, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Šalys turi teisę supažindinti trečiąjį
asmenį su pagrindinėmis Sutarties sąlygomis, jeigu Paskolos gavėjo įsipareigojimai pagal Sutartį yra užtikrinti
trečiųjų asmenų suteiktomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis.
6.4. Sutarties pakeitimai turi būti sudaromi raštu, juos pasirašo Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas. Sutarties
pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6.5. Visi pranešimai pagal Sutartį turi būti raštiški, siunčiami faksu arba paštu (registruotu laišku) Sutartyje nurodytais
šalių adresais. Kiekviena šalis turi teisę pasirinkti jai priimtiną pranešimo siuntimo būdą. Jei pranešimas
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siunčiamas faksu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo valandomis, arba kitą darbo
dieną, jei jis buvo išsiųstas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį
šalis gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo. Šalys privalo informuoti viena kitą ne
vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius savo rekvizitus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti
pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, kita šalis nesilaikė Sutarties ir pan., jei kita šalis atliko veiksmus pagal
paskutinius jai žinomus kitos šalies adresą ar rekvizitus.
6.6. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių kiekvieną sudaro trys dalys: I dalis
„Pagrindinės sąlygos“, II dalis „Bendrosios sąlygos“ ir III dalis „Mokėjimų grafikas“. Kiekvienai Šaliai tenka po
vieną Sutarties egzempliorių.

III DALIS. MOKĖJIMŲ GRAFIKAS
Mokėjimo data

Paskolos likutis

Mėnesinis mokestis

Paskolos dalis

Palūkanos

PARAŠAI
Paskolos davėjo vardu

Paskolos gavėjo vardu

●
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LAIDAVIMO SUTARTIS LT-●-201●
Kliento kodas: ●-●
Vilnius, 201● metų ● mėn. ● d.
KREDITORIUS (CAPITALIA):
Pavadinimas

Įmonės kodas

Capitalia Finance, AB

302718931

Banko SWIFT ir sąskaitos numeris

Adresas

NDEALT2X, LT622140030003704998

Olimpiečių g. 1-46, Vilnius

Atstovas

Telefonas ir elektroninis paštas

●, įgaliotas asmuo

+370 6168 0880, finansavimas@capitalia.com

PASKOLOS GAVĖJAS
Pavadinimas

Įmonės kodas

●

●

Banko SWIFT ir sąskaitos numeris

Adresas

●, ●

●

Atstovas

Telefonas ir elektroninis paštas

●

●

LAIDUOTOJAS:
Vardas, pavardė: ●

Asmens kodas: ●

Gyvenamosios vietos adresas: ●

Tel. Nr.: ●

PASKOLA:
Sutarties numeris ir data: LT-●-201●, 201●.●.●

Palūkanos: ● per mėnesį

1. Sutarties dalykas
1.1. Šia sutartimi Laiduotojas laiduoja už Paskolos gavėją ir įsipareigoja solidariai (Laiduotojas ir Paskolos gavėjas atsako
Kreditoriui už Paskolos gavėjo Paskolos sutartimi prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus kaip solidarūs skolininkai) visu
savo turtu (piniginėmis lėšomis, esančiomis bankų sąskaitose, būsimomis įplaukomis į šias sąskaitas, kilnojamuoju ir
nekilnojamuoju turtu, vertybiniais popieriais ir kt.) atsakyti Kreditoriui ta pačia suma kaip ir Paskolos gavėjas visu
Paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. užtikrina tinkamą paskolos ar bet kurios jos dalies grąžinimą, palūkanų ir
netesybų (delspinigių ar baudų) mokėjimą, nuostolių atlyginimą ir kitų Paskolos sutartyje nustatytų įmokų sumokėjimą,
jeigu Paskolos gavėjas, už kurį laiduojama, neįvykdys Kreditoriui, turinčiam piniginį reikalavimą, visų savo mokėjimo
prievolių ar jų dalies pagal Paskolos sutartį;
1.2. nutraukus Paskolos sutartį prieš terminą, Laiduotojas, kaip solidarusis skolininkas, privalo įvykdyti visus Paskolos
gavėjo mokėjimo įsipareigojimus Kreditoriui.
1.3. šalys susitaria ir Laiduotojas sutinka, kad visos Paskolos sutarties sąlygos (įskaitant ir paskolos sumos ir / ar palūkanų
didinimą ir / ar Paskolos sutarties galiojimo termino pratęsimą) būtų keičiamos be atskiro Laiduotojo sutikimo ir toks
Paskolos sutarties pakeitimas neturės jokios įtakos Laiduotojo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.
2. Laiduotojo įsipareigojimai, teisės, patvirtinimai:
2.1. Paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos ar bet kurios jos dalies, nesumokėjus palūkanų, netesybų (delspinigių ir /ar
baudų) ir kitų įmokų, nustatytų Paskolos sutartyje, Laiduotojas privalo patenkinti Kreditoriaus reikalavimus pirmumo
tvarka;
2.2. padengti visas Kreditoriaus išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu;
2.3. šiuos veiksmus atlikti tik gavęs išankstinį raštišką Kreditoriaus sutikimą:
2.4. laiduoti, garantuoti ar pagal kitas sutartis ar vienašalius sandorius užtikrinti tinkamą trečiųjų asmenų prievolių
įvykdymą;
2.5. įkeisti savo ilgalaikį (materialųjį ir / ar finansinį) turtą, taip pat bet kokį kitą turtą (įskaitant ir esamas bei būsimas
įplaukas į banko sąskaitas ir pan.) užtikrinant savo ar kitų asmenų tinkamą įsipareigojimų vykdymą;
2.6. bet kokia forma skolinti kitiems asmenims;
2.7. išnuomoti, parduoti ir / ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims Laiduotojui priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat visą
kitą ilgalaikį materialųjį ir / ar finansinį turtą;
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2.8. nedelsdamas informuoti Kreditorių raštu, jei antstoliai, valstybinė mokesčių inspekcija ar kitos valstybės valdymo
institucijos taiko Laiduotojui poveikio priemones.
2.9. nedelsdamas raštu informuoti Kreditorių, jeigu tretieji asmenys pareiškia Laiduotojui ieškinius ar pretenzijas teisme ar
arbitraže, kurių bendra suma viršija paskolos, suteiktos pagal Paskolos sutartį, sumą;
2.10. raštu pranešti apie įvykius, galinčius turėti įtakos tinkamam įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, ne vėliau kaip per 3
(tris) darbo dienas po aplinkybių atsiradimo dienos;
2.11. nedelsdamas raštu informuoti Kreditorių apie Laiduotojo darbovietės / gyvenamosios vietos pasikeitimą, nurodydamas
tikslų naują darbovietės pavadinimą ir adresą/ gyvenamosios vietos adresą;
2.12. jei Laiduotojas įvykdo prievolę, jam pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę. Laiduotojas turi teisę atgręžtinio
reikalavimo būdu reikalauti iš Paskolos gavėjo savo sumokėtos sumos. Kreditorius įsipareigoja, Laiduotojui tinkamai
įvykdžius Paskolos gavėjo prievoles Kreditoriui pagal Paskolos sutartį, pagal Laiduotojo raštišką reikalavimą per 5
(penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos perduoti Laiduotojui dokumentus, liudijančius reikalavimo teisę į
Paskolos gavėją.
2.13. Laiduotojas atsisako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.80 straipsnyje nustatytos teisės reikalauti, kad Kreditorius
pirmiausia pradėtų išieškojimą iš konkretaus Paskolos gavėjo turto;
2.14. Laiduotojas, pasirašydamas Sutartį, pareiškia ir patvirtina, kad:
2.15. jam yra suprantamos laidavimu užtikrintos prievolės neįvykdymo pasekmės ir kad jam yra žinomos Paskolos sutarties
sąlygos, įskaitant pagrindus, kada Kreditorius turi teisę pareikalauti grąžinti prieš Paskolos sutartyje nustatytus terminus
visą ar dalį paskolos ir / ar nutraukti Paskolos sutartį prieš terminą;
2.16. Sutarties sudarymas neprieštarauja ir nepažeidžia Laiduotojo teisių ir interesų;
3. Kreditoriaus reikalavimo patenkinimas:
3.1. Paskolos gavėjui laiku (įskaitant ir Paskolos sutarties nutraukimo atvejį) negrąžinus paskolos ar bet kurios jos dalies,
nesumokėjus palūkanų, netesybų (delspinigių ir/ar baudų) ir kitų įmokų, nustatytų Paskolos sutartyje, Laiduotojas
įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kreditoriaus rašytinio pranešimo (reikalavimo) gavimo
dienos įvykdyti visas Paskolos gavėjo prievoles pagal Paskolos sutartį;
3.2. tuo atveju, jei Laiduotojas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutarties 3.1 punkte nustatytas sąlygas,
Laiduotojas moka Kreditoriui 0.25 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Kreditoriui sumos už kiekvieną
uždelstą dieną. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Laiduotojo nuo pareigos tinkamai įvykdyti prievolę Kreditoriui už
Paskolos gavėją, t. y. sumokėti Kreditoriui paskolą ir kitas sumas pagal Paskolos sutartį;
3.3. Sutartis taip pat laikoma ir Laiduotojo besąlygišku ir neatšaukiamu sutikimu Kreditoriui gauti visą reikiamą informaciją
apie kituose bankuose ir kredito įstaigose Laiduotojo turimas sąskaitas ir lėšas jose.
3.4. Paskolos gavėjo nemokumo atveju Laiduotojas sutinka tenkinti Kreditoriaus reikalavimus pirmumo tvarka.
4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Laiduotojas neturi teisės perleisti tretiesiems asmenims Sutartyje nustatytų savo teisių ir pareigų be išankstinio
Kreditoriaus raštiško sutikimo;
4.2. Sutarties sąlygos ir visa šalių gauta informacija vykdant Sutartį yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be kitos
Sutarties šalies raštiško sutikimo, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;
4.3. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki Paskolos gavėjo ir Laiduotojo tinkamo prievolių pagal Paskolos
sutartį ir šią Sutartį įvykdymo dienos;
4.4. Sutarties pakeitimai ir / ar papildymai turi būti sudaromi raštu, juos pasirašo Kreditorius ir Laiduotojas;
4.5. Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Visais kitais atvejais, kurie nenustatyti Sutartyje, šalys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o ginčai, kurių nepavyksta
išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Vilniaus miesto apylinkės arba
Vilniaus apygardos teismuose;
4.6. visi pranešimai, susiję su reikalavimų, atsirandančių pagal Sutartį, įgyvendinimu ar gynimu civilinio proceso tvarka, turi
būti raštiški, siunčiami faksu arba paštu (registruotu laišku) Sutartyje nurodytais šalių adresais. Kiekviena šalis turi teisę
pasirinkti jai priimtiną pranešimo siuntimo būdą. Jei pranešimas siunčiamas faksu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią
dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas ne darbo valandomis. Jei
pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį šalis gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo
išsiuntimo. Šalys privalo informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius savo rekvizitus. Šalis,
neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, kita šalis nesilaikė Sutarties ir pan.,
jei kita šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos šalies adresą ar rekvizitus;
4.7. Sutartis surašyta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Laiduotojui ir
Kreditoriui. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape

PARAŠAI ir ATŠIFRAVIMAS
Capitalia vardu

Laiduotojo vardu

●
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